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 2 (16) أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
حديث جابر بن سمرة أن رجل نزل الحرة فنِفقت عنده ناقة يقول أخرجه أبو داود في هذا تخريج 

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد  :قال ،كتاب األطعمة باٌب في المضطر إلى الميتة
نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقةا  عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجالا 

ها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى لي ضلت فإن وجدت
يقدد! ولحمها ونأكله ما أدري وهللا! فقال حتى فنِفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها 

قال ال،  «يغنيك؟ هل عندك غنىا »فأتاه فسأله فقال  -صلى هللا عليه وسلم-أسأل رسول هللا 
صاحبها فأخبره الخبر فقال هالا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. قال فجاء  «كلوها»فقال: 

سماك بن  ،ا ثبتحماد بن سلمة بن دينار ثقة أيضا  ،موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة ثبت
حرب صدوق قد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن قال النسائي كما في التهذيب كان ربما لقن فإذا 

وأخرج الحديث الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطبراني  ،لقنتفرد بأصل لم يكن حجة ألنه كان ي
والحاكم والبيهقي والخطيب كما في حاشية سنن أبي داود ومدار الحديث على سماك بن حرب 

 وهو ال يحتمل تفرده كما قال النسائي.
لقبر أمه في األبواء جواز شد الرحال -صلى هللا عليه وسلم-يارة النبي هل نفهم من ز  :يقول
 ؟ارة القبور خاصة وأن األبواء تبعد أكثر من ثمانين كيلا لزي

عليه -ما فعله حتى استأذن وهو الذي قال  ،استأذن فُأذن له-عليه الصالة والسالم-النبي 
هو الذي نهى عن شد الرحال لكن هذه حالة خاصة استأذن  «ال ُتشد الرحال»-الصالة والسالم

 فُأذن له. -عليه الصالة والسالم-فيها 
 طالب: ............

 هذا على سبيل التنزل حتى لو صار.
 ناقل بعض وسائل اإلعلم أن ساتر.تت :يقول

 ساتر؟! ما معنى
 اسم لجني فإذا قلت يا ساتر فقد أشركت فهل هذا الكلم صحيح؟

فإذا  ،ساتر وستار ليست من األسماء الحسنى ومنها الستير ؟على قصد المتكلم ماذا يقصد بساتر
وأنه يستر العيوب ويغفر الزالت فطلب منه ذلك ال شيء فيه مع -جل وعال-د بذلك هللاكان يري

 أنه ال ينبغي أن يدعى إال بما ثبت من األسماء الحسنى.
 طالب: ............

بصحيح حتى لو صار اسم جني في جهة من الجهات ال يعني أن الناس كلهم يظنون  ليسال، 
 هذا وال يعتقدونه.

 .هذه رسالة في
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ............
 المتفق والمختلف من كنى الفقهاء.

 مر بنا في الدرس السابق أبو الفرج الباجي يقول قاله أبو الفرج يعني هو قبل الباجي.
ويعنون به أو أبو الفرج البغدادي  جر مالكية يلحظ كثرة النقول أبا الفثاني وعند فقهاء ال :يقول

ثي البغدادي القاضي المتوفى سنة إحدى وثلثين الشيخ أبا الفرج عمرو بن محمد اللي
 وثلثمائة.

 طالب: ............
قال ابن فرحون أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي قال محمد بن عبد السلم األموي 

أبو من علماء القرن التاسع عند حديثه عن األسماء التي وقعت مبهمة في جامع األمهات 
الفرج البغدادي مؤلف الحاوي قال العدوي في حاشيته عند قول صاحب الفرج هو القاضي أبو 

األصل وقال أبو الفرج قال أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي أبو الفرج القاضي 
 .البغدادي له كتاب معروف الحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه

وهذه  اطيب جزاه هللا خير  ،أسماء العلماء هذا بحث طيب جيد يستفاد منه في تعيين المهمل من
شخص يبحث في فقه عالم ويجمعه من الكتب من كتب الفقه  ،مشكلة عند كثير من طالب العلم

التي ُتعنى بالخالف وشروح الحديث وينقل مسائل فقهية كثيرة في رسالة كبيرة لما انتهى من 
ل عليه ولم يستطع الوصول إليه ال ؟ من هذا؟ وأشكسائل بقي في تعيين المهمل هذا منبحث الم

يتحدث عن فقه شخص ال  ؟هو وال المشرف وال جميع من استشارهم في الباب فماذا يصنع
ا ابن أبي ليلى فإذا بحث وجد عبد الرحمن يدور كثيرا  ،ُيعرف! يصلح؟! ألنه يلتبس في كتب الفقه

ذا بح ،ثقة وله رواية في الكتب الستة لكنه ما ُوصف بأنه فقيه ث في أسماء أوالده فإذا فيهم وا 
ا هل الذي ُوصف بالفقه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فتردد كثيرا و  ،ومحمد أشدهم ،كالم

في شرح مسلم وفي تهذيب  -رحمه هللا تعالى -يمكن أن يكون الفقيه هو هذا الضعيف؟ النووي 
فمثل  ،ب الفقه فانحلت المشكلةا في كتاألسماء لما ترجم له قال وهو الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا 

ا وكثيرا  ،ن ألنه يحتاج إليها ألنه إذا خرجت الرسالة بدون تعيين االسم مشكلةد وتدو  هذه الفوائد تقي  
يسأل واحد يقول قال أبو  ،يتصل بعض الباحثين في الرسائل يسألون عن بعض األسماءما

ذا فيه أبو الحسن الزاز إن الحسن الزازان قلت في أي موضع يقول أحال على الكتاب ور  اجعته وا 
 وليس ،كذا وكذا هو مقول القول إن لكن عالمات الترقيم ما وضعت فإذا به أبو الحسن الزاز

منها  ،ا في الكتابة ويقع بسببها أوهامفالمسألة تحتاج إلى عالمات ترقيم وهي مهمة جدا  ،الزازان
في مجموعة الشيخ محمد بن  ،جد زازانما و  اكثير  ابعد أن تعب تعب ،مثل هذا ما وجد ترجمته

ا نقص من أجره كل يوم قيراط رواه مسلم وفي عبد الوهاب في قسم الحديث يقول من اقتنى كلبا 
هو قدم  !!هناك ينقص من أجره قيراط واآلن له قيراطان ،رواية وضع نقطتين له قيراطان
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بس انتهى اإلشكال في  (له) د ـــــان يضع نقطتين بعـــالنقطتين وفي رواية وضع نقطتين له قيراط
رواية له يعني مسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان فهذه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها 

 ألنها تحيل المعاني.

 طالب: ............
من أهل العلم من ال  ،نقط الكالم كله مهمل ال يوجدمن أول  ،األذهان القديمة انتهت لكن نعم

تعرف ه يشبك الكالم يعني الدال مع التي بعدها يخ اإلسالم ال يرفع القلم ما يرفعيرفع القلم مثل ش
الثاني والثالث؟! ال، الناس يتفاوتون القرائح اختلفت والفهوم كلات صار الناس  أوأنا  أوتقرأ أنت 

ال لو تركوا على األمر السابق درجوا عليه وعرفو  دوا وا  دوا على ما ُعوِا  ه.يقبلون التلقين وتعوا
 سم. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 

 :-رحمه هللا تعالى -الشنقيطياألمين محمد قال الشيخ بإحسان إلى يوم الدين 
فاعله  لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى  ١٧٧البقرة:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژقوله تعالى: "

ا إلى مفعوله فيكون ا أو مضافا فيكون الضمير عائدا إلى من آتى المال والمفعول محذوفا 
ا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى الضمير عائدا 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژفاعله وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى: 

 ."ا في المعنىوال يخفى أن بين القولين تلزما   ٩٢ران: آل عم ژ پپ پ ٻ
فصاحب المال حابا والمال محبوب وبينهما تالزم هذا في مثل ألن األصل المشترك هي المحبة 

 كما لو كان المحب والمحبوب عاقالن يقبالن الصفة. اهذا الموضع قد ال يكون التالزم ظاهر 
 طالب: ............

 هو؟  ما
 ........طالب: ....

 ؟كيف
 أنت تحب المال لكن هل المال يحبك؟

 طالب: ............
 ەئ  ەئ ژتالزم واضح مثل ما لو كان المحب والمحبوب عاقالن يقبالن الصفة  ال يوجدأنا أقول 

إذا فككنا اإلدغام   ٢٣٣البقرة:  ژ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ژ  ٢٨٢البقرة:  ژ ۇئۇئ وئ       وئ
 يضاَرر؟ أو أصل الفعل يضارر فهل يضاِرر

 طالب: ............
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وال يضار األم وال األب يضر  ،ال يضار كاتب ال تضره وال يضرك ال الكاتب وال األم هو االثنان
يعني واضح أنه حبه إياه بدليل آية آل   ١٧٧البقرة:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژبعد المراد بالمال هنا 

يل الوجوب؟ أول اآلية ولكن البر  لكن هل إتيان المال على سبيل االستحباب أو على سب ،عمران
المستحب؟ هل المراد به الزكاة أو شامل للصدقات بما فيها  أوهل المقصود بالمال هنا الواجب 

 في المال حق واجب غير الزكاة؟ هل فيه حق واجب غير الزكاة؟الواجبة والمندوبة؟ وهل 
 طالب: ............

 .١٧٧البقرة:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژغير هذه النفقة حقوق العباد ذي 
 طالب: ............

من حديث عائشة وجاء في  «ليس في المال حق سوى الزكاة»بر كذا جاء في الخ ليسال، 
لكن المقرر  ،ف عند أهل العلمالحديث الثاني مضعا  «إن في المال لحقا سوى الزكاة»حديث آخر 

الضيق وحاجة الناس وشدة الزكاة المفروضة وفي حال  ندهم أنه في حال السعة ال يجب إال  ع
يجب عليهم  ،يجب عليهم إنقاذه ،الحاجة يجب على المسلمين إنقاذ من أشرف على الهالك

وقالوا إن في المال حقا سوى الزكاة أرادوا أن يوفقوا بين  ،يجب عليهم اإلنفاق عليه ،إطعامه
ن كان الثاني ضعيف في المال حق مندوب  ،في المال حق واجب ليس فيه إال الزكاة ،االحديثين وا 

 سوى الزكاة مع أن الثاني معروف ضعفه.
 طالب: ............

ال  حديث نسيت صحابيه  «إن في المال حقا سوى الزكاة»  معروف. وا 
 طالب: ............

 ؟كيف
 طالب: ............
 آتى يعني أعطى.

 طالب: ............
 هذا؟

 طالب: ............
 وهللا العموم ظاهر.

لم يبين هنا ما المراد بالبأس ولكنه أشار في موضع   ١٧٧البقرة:  ژ ڇڇ ڇ ژله تعالى: قو "
 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ   چ چ چ ژآخر إلى أن البأس القتال هو قوله 

     ٹ ٿ ٿ ٿ ژقوله تعالى:  ،كما هو ظاهر من سياق الكلم  ١٨األحزاب:  ژ ژ ژ ڈ

 ."١٨٣البقرة: ژ  ڤ ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ
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قين والجمعيات الموجودة اآلن يسمونها معاقين فهل يصح الم قين اسم فاعل واسم المفعول معو  عوِا
قين بدل معاقين أو نقول هي األصل ويجوز الثاني؟  أن نقول معو 

 طالب: .............
 ا معاقين معاقين.يتركونها أبدا  الألنهم تواطئوا عليها  نعم

 طالب: .............
 ال هي تعالم. علم، ليست مسألةال، 

 طالب: .............
 هذا حديث فاطمة. «إن في المال»

 طالب: .............
 .«إن في المال»النفي إثبات  أواإلثبات 

 طالب: .............
 طيب.

 طالب: .............
 هذا الضعيف نعم. ،هذا مضعف

 طالب: .............
 .«وليس في المال حق سوى الزكاة»

 ............طالب: .
 .«إن في المال»و ن منه معروفهذا ضعيف منتهو 

 طالب: .............
 لكن نريد في اللفظ. نعم

 طالب: .............
 من حديث.

 طالب: .............
 ال، المثبت.

 طالب: .............
 هو؟ ما

 طالب: .............
 هو هذا حديث عائشة.
 طالب: .............

 لمقصود. ال، ما هو ا
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 سم.
 قوله تعالى.

 طالب: .............
 هو؟ ما

 طالب: .............
 ما أدري وهللا.

 طالب: .............
أقول المسألة محررة ومعروفة  ،منهم وتبقى المسألة محررة معروفةيعني كل االثنين مرتاحين 

 يعني حكمها واضح.
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ژقوله تعالى: "

وقال  ،قال بعض العلماء هي ثلثة من كل شهر وعاشوراء  ١٨٤ - ١٨٣البقرة:  ژ ڄڄ ڄ
  ١٨٥البقرة:  ژ ڳ ڳ ژبعض العلماء هي رمضان وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله 

لم يبين هنا هل أنزل في   ١٨٥البقرة:  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژقوله تعالى:  ،اآلية
ه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك الليل منه أو النهار ولكن

ألن   ٣الدخان:  ژ ڀڀ      پ پ پ پ ژوقوله   ١القدر:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژفي قوله 
 ."ليلة القدر على التحقيقباركة هي الليلة الم

ال قيل إنها ليلة النصف من شعبان وُفسرت بها  الدخان:  ژ ڀڀ      پ پ پ پ ژعلى التحقيق وا 

قالوا هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان وهذا التردد ال داعي له ألنه في ليلة القدر   ٣
جل  -ر واضح بيان يفسر به قولهوهذا مفسِ   ١القدر:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژجزما في قوله 

 .٣الدخان:  ژ ڀڀ      پ پ پ پ ژ -الوع
 وفي معنى.

 لحظة.
 طالب: .........

 ابن حجر.
 : .........طالب

واحدة ليلة القدر ليلتان ليلة  ليستالدهلوي في حجة البالغة يقول  ،فيه أقوال متداخلة وأقوال مركبة
كما ذكر الحافظ ابن ، و تشقق األقوال بمجرد أدنى مخالفة يعتبر قوالفي السنة أضف هذا القول ت

مثل  ن أحد عشر قوالا اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا ع :قال -رحمه هللا -كثير
  ما تقول عن الشهر أربعين وطلع أربعين أو ثمان وأربعين.
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وفي معنى إنزاله وجهان األول أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس "
 ".. قوله تعالىوالثاني أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم ،رضي هللا عنهما

حسب الوقائع واألحوال -عليه الصالة والسالم-على النبي شك أن القرآن نزل منجما يعني ال 
-لكن ثبت عن ابن عباس  ا،والحاجة والدواعي هذا ما فيه إشكال على مدى ثالثة وعشرين عام

ألنه عند الحاجة  ؛نزل جملة واحدة للسماء الدنيا وهذا عليه إشكال كبيرأنه أُ -رضي هللا عنهما
جل -يأخذه من المنزل الكامل التام إلى السماء الدنيا أو يتلقاه من هللا ؟ن يأخذهجبريل من أي

 في اإلتقان والبرهان وأظن الشيخ ابن عثيمين له كالم فيها. نرجع لهامباشرة والمسألة -وعال
 طالب: ...........

 هو؟ ما
 طالب: ...........

 رأي ابن عباس؟
 طالب: ...........

 هي المرتبة؟ ما
 ب: ...........طال

 مرتبة. هذه ليستخالص انتهى اإلشكال  ما يرى رأي ابن عباس أصالا 
 طالب: ...........

هذا قول البن عباس معروف وكثير من أهل العلم يقرره وقد صح عن حبر  ،مراتب ليستال، 
 األمة لكن عليه لوازم ال بد أن ينظر فيه.

 طالب: ...........
 ونبحثه. نراجعه قلنا 
 : ...........طالب

 في اإلتقان وغيره كالم المتأخرين. راجعوهاهللا يقويكم 
 طالب: ...........
 ال، أنا أكثر منك.

ذكر في   ١٨٦البقرة:  ژ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ژقوله تعالى "
وبّين في آية أخرى تعليق ذلك على  ،قريب يجيب دعوة الداعي -جّل وعل -هذه اآلية أنه

 :وقال بعضهم ،اآلية  ٤١األنعام:  ژ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ژوهي قوله  -لجل وع -مشيئته
التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق اآلية والوعد المطلق في دعاء 
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المؤمنين وعليه فدعاؤهم ال يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو ُيدَّخر لهم خيٌر منه أو يدفع عنهم 
 ."من السوء بقدره

األصل إذا سألك عبادي عني فإني قريب  ،أن يرد بعض دعاء المسلمين لوجود مانع وما المانع
رضه مانع كما هو حال األمة بكاملها اآلن تدعو اوالدعاء سبب لكن إذا ع ،أجيب دعوة الداعي

لحون في الدعاء لكن مع وجود المانع في األماكن الفاضلة واألوقات الشريفة مجتمعة ومنفردة ويُ 
واألمة في األقطار التي يراق دماؤها وتنتهك أعراضها يدعون  !فيكشف ما تدعون  ؟يكشف ما بهم

وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى  .ويدعى لهم في األقطار كلها لكن الموانع
فاإلجابة  ؟!ا يستجاب لهالسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغِذي بالحرام فأنا 

أن الدعاء سبب وهللا جل وعال قريب يجيب دعوة الداعي لكن إذا وجد المانع  ليست حتم ال شك
 من العبد نفسه.

 ژقوله تعالى:  ،وقال بعض العلماء المراد بالدعاء العبادة وباإلجابة الثواب وعليه فل إشكال"

والعرب   ١٨٧البقرة:  ژ ڇڇ چ ژبّينه قوله   ١٨٧البقرة:  ژ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ومنه قول أبي دؤاد اإليادي: ،اوظلم الليل المختلط به خيطا  ،االصبح خيطا  سمي ضوءتُ 

 فلمـــــــــــــا أضـــــــــــــاءت لنـــــــــــــا ســـــــــــــدفة
 

 "والح مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــبح............ 
المنفصل لكن لمنفصل مثل المخصص وذكر البيان ايعني إذا احتاج إلى تنبيه البيان المتصل  

بينه بقوله   ١٨٧البقرة:  ژ ڇڇ چ ژو بيان متصل كما في قوله أ المخصص المتصل باستثناء مثالا 
يعني من وظيفة  ،يعني هذا ال يحتاج إلى ذكر وال إلى بيان كلٌّ يعرفه  ١٨٧البقرة:  ژ ڇڇ چ ژ

تحتاج  جاءت جميعا فال ؟ اأو جاءت جميعالشيخ بيان القرآن بالقرآن لكن هل هنا مبيِان ومبي ن 
 إلى بيان في مثل هذا.
 طالب: .............

الفجر يعني مذكور بنفس المكان ما يحتاج إلى أن ينص   ١٨٧البقرة:  ژ ڇڇ چ ژال، بينه بقوله 
وينبه عليه فالبيان الذي يحتاجه طالب العلم البيان المنفصل كما أنه يحتاج إلى المخصص 

 المنفصل.
 .منه قول أبي دؤاد اإلياديو 

 داود، عندك دؤاد؟
 دؤاد الهمزة على الواو.

 أجل غلط.
 داود؟

 طالب: ............
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 راجعه.. راجعته؟
 طالب: ............

 لنا اسمه. راجععندك الجهاز  اآلننعدله على مسؤوليتك يمديك 
 طالب: ............

 من حفظ حجة على من يحفظ.
 يادي:ومنه قول أبي دؤاد اإل

ـــــــــــــــــــــا ُســـــــــــــــــــــ  دفةفلمـــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــاءت لن
 

ــــــــــــــــار   والح مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــبح خــــــــــــــــيط أن
 وقول اآلخر: 

 الخـــــيط األبـــــيض ضـــــوء الصـــــبح منفلـــــق
 

ــــــــوم   والخــــــــيط األســــــــود جــــــــنح الليــــــــل مكت
 قوله تعالى. 

بينما الفجر انفجار للضوء في األفق وبعض الناس  ،والصبح خيط رقيق ال يدركه كثير من الناس
ويقولون أن مواقيت  ،يخلط بينهما فيجعل الخيط األبيض هو الفجر الذي هو انفجار الضوء

هم ينظرون إلى الفجر الذي هو  ،متقدمة على الحقيقةالناس اآلن السيما في صالة الصبح 
أبيض لدقته  اوال يلحظون الخيط األبيض سمي خيط ،انفجار الضوء ووضوحه إلى الناس كلهم

فرق بين انفجار الصبح الذي يراه عموم الناس من المبصرين وبين الخيط األبيض  ،ورقته وخفائه
ولعل هذا هو  ،ة معلقة بالخيط األبيض ال بالفجرفالغاي ؛الدقيق الذي ال يراه إال خواص الناس

السبب سبب الخالف بين من يقول إن التقويم مضبوط ودقيق وبين من يقول إنه متقدم على 
 الوقت.

 طالب: ...........
 غيرها؟! يوجد نعم،أم القرى 

 طالب: ...........
 .االستذكار ليس مرجعا مثل الذي معنا

 طالب: ...........
 .اجزاك هللا خير  نعممرجح 

ح هنا بالمراد بمن اتقى ولكنه بينه بقوله صرّ لم يُ   ١٨٩البقرة:  ژ ۉې ۉ   ۅ ۅ ژقوله تعالى "
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ".والكلم في اآلية  ١٧٧البقرة:  ژ ڈ ڎ ڎ
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ف وعط    ١٧٧البقرة:  ژ ڄ ڄ ژهذا عندنا في هذه اآلية وفيها   ١٧٧البقرة:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ
نقول هو توضيح لما سبق أو نحمل   ١٧٧البقرة:  ژ ٿ ٿ ژعلى   ١٧٧البقرة:  ژ ڄ ڄ ژ

 األول على التطوع والثاني على المفروضة؟
 طالب: ...........

الزكاة  ،غير زيادة فائدة ال ليس بصحيح نقول أنه هو نفسه من ال ا،مكرر  ليسشك أنه  ال نعم
أعم يشمل المفروضة   ١٧٧البقرة:  ژ ٿ ٿ ژالتي هي قرينة الصالة ال شك أنها المفروضة 

 والتطوع على ما تقدم.
 طالب: ...........

 هو؟ ما
 طالب: ...........

 .الزكاة وكذلك اليتامى والمساكين يمنع أن يكون ذوي القربى من أصناف ال
 ...........طالب: 
 تكون أعم من الزكاة.يمنعه عطف الزكاة عليها  ا يمنع أن تكون المفروضة لكن الذيم ال يوجد

والكلم في اآلية على حذف مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى وقيل ولكن برُّ من اتقى ونظير "
 اآلية في ذلك من كلم العرب قول الخنساء:

ــــــه كلمــــــا ذكــــــرت ال تســــــأِم ــــــدهر من  ال
 

ـــــــــــــار  دب ـــــــــــــال وا   فإنمـــــــــــــا هـــــــــــــي إقب
 أي ذات إقبال وقول الشاعر: 

 وكيــــــــــف تواصــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــبحت
 

 خللتــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــأبي مرحــــــــــــــــــــب 
 أبي مرحب وقول اآلخر: أي كخللة 

 لعمــــرك مــــا الفتيــــان أن تنبــــت اللحــــى
 

 ولكنمـــــــا الفتيـــــــان كـــــــل فتـــــــى نــــــــدي 
 ."أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى" 

نما هي بالمخابر. اليعني ليسوا على المظاهر الناس   يقاسون بمظاهرهم وال يوزنون بها وا 
أن  :فيه ثلثة أوجه للعلماء األول  ١٩٠البقرة:  ژ     ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژقوله تعالى "

المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية 
 ."االسيف الدالة على قتالهم مطلقا  أنها منسوخة بآيات :الثاني ،وأصحاب الصوامع
 آيات؟  أوآية السيف واحدة 
 طالب: ..........

 هو؟ ما
 طالب: ..........
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لكن قالوا إن آية السيف  ،آية السيف آية واحدة هذا المعروف عند أهل العلم وفي معناها آيات
ن كان هذا الكالم ال يناسب  هم من ِقَبل بعضولو قيل  ،الذي نعيشه الظرفنسخت سبعين آية وا 

 وهللا المستعان. ابعيد ليسإن آية السيف نسختها سبعون آية وال نستبعد أن يقال 
أن المراد باآلية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤالء  :الثالث"

ل الثالث وعلى القو ،الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونك وأظهرها األول
 ژ ېې ې  ې      ۉ ۉ ۅ ژبينه ويشهد له قوله تعالى: يفالمعنى 

 ." ٣٦التوبة: 
ن لم يقوموا بقتالكم إذا كانوا حربيين ألن وصفهم األصلي قتالكم وهذا كما  ؛يعني هذا وصفهم وا 

 هو معلوم في قتال الطلب.
مراد باإلحصار في اختلف العلماء في ال  ١٩٦البقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ژقوله تعالى "

 ."هذه اآلية الكريمة فقال قوم هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت وقال قوم
وأصحابه في -صالة والسالمعليه ال-ويدل عليه السبب سبب النزول في صد المشركين النبي 

 زمن الحديبية.
راد به ما يشمل الجميع الم :وقال قوم ،وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه"

 "من عدو..
 ال، فيه سقط؟

 طالب: ............
 يوجد سقط ومنعه إياه من الطواف. نعم

 بالبيت.
 طالب: ............

 وقال قوم، عندك الثاني. نعم
 ".اد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوهوقال قوم المر "

 نعم والقول الثالث.
 ژولكن قوله تعالى بعد هذا  ،ن عدو ومرض ونحو ذلكوقال قوم المراد به ما يشمل الجميع م"

ألن األمن إذا أطلق  ؛يشير إلى أن المراد باإلحصار هنا صد العدو للمحرم  ١٩٦البقرة:  ژ ېئ ېئ
في لغة العرب انصرف إلى األمن من الخوف ال إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ويؤيده أنه 

 "لمراد به ما تقدم من اإلحصار فثبت أنه..لم يذكر الشيء الذي منه األمن فدل على أن ا
ألن  ؛ولقائل أن يقول لعدم ذكر المأمون وهو الشيء الذي يكون منه األمن للداللة على العموم

 حذف المفعول يدل على عموم جميع ما يتناوله الفعل.
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 طالب: .........
 ين؟أ

 من أي شيء؟ فإذا أمنتم.
 طالب: .........

 مأمون يدل على عموم جميع ما يحتاج معه إلى أمن.نعم، للعموم لكن حذف ال
فثبت أنه الخوف من العدو فما أجاب به بعض العلماء من أن األمن يطلق على األمن من "

 ."«اطس بالحمد أمن من الشوص واللوص.من سبق الع»المرض كما في حديث 
 والعلوص.

ن فيه مقيد بكونه من ألن األم ؛أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط «والعلوص»
 المرض فلو أطلق النصرف إلى األمن من الخوف.

بنا في تفسير  ومرا  ،عزو الحديث إلى سنن ابن ماجه هذا قلد فيه المؤلف القرطبي في تفسيره
تعزوه ا ومازلت أبحث عن هذا الحديث فلم أجده كتب الفهارس تذكره ثم القرطبي منذ عشرين عاما 
 .يئاإلى القرطبي ما استفدنا ش

 طالب: .........
 لمن عزاه؟

 طالب: .........
 .ال تنفع هذهما ينفع كل 

 طالب: .........
قد يقول  ،صحيحب ليسالسنن ال نبحث عنه في  نحنو  ا من عشرين سنةال السنن قطعناه تقطيع

ة في رواي اإنه في رواية لم نطلع عليها من روايات السنن يعني مثل ما نقول إذا وجدنا حديثقائل 
من روايات البخاري ولم نجده في أخرى والروايات في بعضها ما ال يوجد أو في سنن أبي داود 

في سنن ابن  ، وعلى كل حال ما وجدنا شيئاهذا موجود عند اللؤلؤي وال يوجد عند ابن داسه
 .جله للقرطبي ماجه وفي جميع النسخ والشيخ قلد القرطبي في هذا والكالم الموجود هنا

 ......طالب: ...
 وال فيه شيء.
 وقد يجاب.

 لحظة يا شيخ.
 طالب: .........

 مراجع. ليستالمقاصد الحسنة والعجلوني وفالن وعالن هذه فروع هذه فهارس 
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ا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وقد يجاب أيضا "
ها به يطلق عليه أنه خائف من وجع األذن والعلوص الذي هو وجع البطن ألنه قبل وقوع

 "خوف. وقوعها فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من
إلى المستشفى خائف وجل ثم يذهب إلجراء التحاليل العامة الشاملة وهو في طريقه  اآلن الذي

 إن طلعت النتائج سيئة. طلعت النتائج رياح أو ازداد خوفاا إذا
 ".لو كانت وقعت به بالفعل فل يحسنأما "

 لكن المرجع في ذلك كله إلى لغة العرب التي بها يفسر القرآن.
ألن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل ال واقع  ؛فل يحسن أن يقال أمن منها"

فدل هذا على أن زعم إمكان إطلق األمن على الشفاء من المرض خلف الظاهر  ،بالفعل
 .":وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين األول

ف من خائيبحث في الجهاز لينظر في نتيجته في االمتحان قبل الوقوف عليها  حتى الذي
 الرسوب.

الثاني في تحقيق المراد به في اآلية الكريمة  ،األول في معنى اإلحصار في اللغة العربية"
 اعلم أن أكثر علماء-إن شاء هللا تعالى-وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ونحن نبين ذلك كله

 ".صار هو ما كان عن مرض أو نحوهالعربية يقولون إن اإلح
 عكس ما قرره الشيخ في بداية الكالم وعكس ما جاء في سبب النزول.

وأما ما كان من  ،ابضم الياء وكسر الصاد إحصارا قالوا تقول العرب أحصره المرض يحصره "
لصاد بفتح فسكون ومن العدو فهو الحصر تقول العرب حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم ا

 "إطلق الحصر في القرآن..
ويلحق به ما كان من العدو عكس هذا الكالم يؤيد أن الحصر في اآلية األصل فيه من المرض 

الكالم الذي قرره الشيخ في األخير ونقله عن أكثر علماء العربية يؤيد  ،ما جاء في سبب النزول
رض بينما الحصر يكون بالعدو ويكون إدخال يكون بالم  ١٩٦البقرة:  ژ ۇ ۇ ژأن اإلحصار 

حصر العدو في اآلية من باب اإللحاق وال يكون هو األصلي وهذا مخالف لما جاء في سبب 
ينقل عن مالك أنه يقول  ،وأهل العلم عامة يقررون أن دخول السبب في النص قطعي ،النزول

 ظني لكن جمهور أهل العلم على أن دخوله قطعي صورة السبب.
التوبة:  ژ ۓ ۓ ژن إطلق الحصر في القرآن على ما كان في العدو وقوله تعالى: وم"

 ڱ ژومن إطلق اإلحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى:   ٥

 اآلية وقول ابن مّيادة:  ٢٧٣البقرة:  ژ ڻ ں ں ڱ ڱ
 ومـــــا هجـــــر ليلـــــى أن تكـــــون تباعـــــدت

 
 عليـــــــــــك وال أن أحصـــــــــــرتك شـــــــــــغول 
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 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وعكس بعض علماء العربية فقال اإلحصار من العدو والحصر من المرض قاله ابن فارس في 
ونقل البغوي نحوه عن ثعلب وقال جماعة من علماء العربية إن  ،المجمل نقله عن القرطبي

 ،وممن قال باستعمال اإلحصار في الجميع الفراء ،عمل في الجميع وكذلك الحصراإلحصار يست
قال مقيده عفا هللا  ،وممن قال بأن الحصر واإلحصار يستعملن في الجميع أبو نصر القشيري 

إن شاء  -عنه ال شك في جواز إطلق اإلحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه
 ."عربية في معنى اإلحصارهذا حاصل كلم أهل ال -هللا

قول الشيخ ال شك في جواز إطالق اإلحصار على ما كان من العدو هذا الكالم ما فيه إشكال 
 صحيح وسبب النزول يؤيده لكن ما نقله عن أكثر علماء العربية يخالفه.

راد به أن الم :األول ،وأما المراد به في اآلية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلثة أقوال"
حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو 

سحاق وهو  -رضي هللا عنهم -قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبه قال مروان وا 
 -رحمهم هللا -الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك والشافعي

لمراد باإلحصار ما كان من العدو خاصة فمن أحصر بمرض ونحوه ال وعلى هذا القول أن ا
بعمرة وحجة هذا  يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللا 

 ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ژأن اآلية الكريمة التي هي قوله تعالى:  :األول ،ركبة من أمرينالقول م

وأصحابه وهم  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  نزلت في صد المشركين  ١٩٦البقرة: ژ  ۈٴۇ
وقد تقرر في األصول أن صورة سبب  ،محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء

حصار العدو الذي مخصص فشمول اآلية الكريمة إلالنزول قطعية الدخول فل يمكن إخراجها ب
أن  -رحمه هللا -عن مالكوروي  ،هو سبب نزولها قطعي فل يمكن إخراجه من اآلية بوجه

ليه أشار في مراقي صورة سبب النزول ظنية الدخول ال قطعيته وهو خلف قول الجمهور  وا 
 السعود في قوله:

 واجـــــــــــــزم بإدخـــــــــــــال ذوات الســـــــــــــبب
 

ــــــــــ   ا تصــــــــــبوارو عــــــــــن اإلمــــــــــام ظنا
ذا تعلم أن إطلق اإلحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية وبه 

 الذي هو في أعلى درجات الفصاحة واإلعجاز. يمالعظبل شك كما ترى وأنه نزل به القرآن 
األمر الثاني ما ورد من اآلثار في أن المحصر بمرض ونحوه ال يتحلل إال بالطواف والسعي  

 ".مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه اه الشافعي فيفمن ذلك ما رو 
من حيث المعنى المحصر بالعدو لن يتمكن من الوصول إلى البيت إال إذا قلنا يبقى أبد الدهر 

ما يمنع من دخوله  وليس هناكأما المحصر بمرض هذا يدخل البيت  ،ا حتى يتمكنمحرما 
ذا قلنا أن بعض المرضى  ،مكنه هذاأو على دابة أو على شيء ويطاف به ويسعى وي محموالا  وا 
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ويتكسر ويربط في سرير وال يستطيع أن يذهب وقد  قد يحتاج إلى دخول مستشفى بحادث مثالا 
 من المحصر بالعدو. ايقرر له ويضرب له مدة طويلة للشفاء صار هذا قريب

صر فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه قال ال حصر إال ح"
ا وصححه أيضا  ،العدو قال النووي في شرح المهذب إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم

 ."ابن حجر ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول أليس حبسكم
 أليس حسبكم.

إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت  -صلى هللا عليه وسلم-أليس حسبكم سنة رسول هللا "
 ،افيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا  ا قابلا ا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما وبالصف

ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحَصر بمرض ال يحل 
حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضُطر إلى لبس شيء من الثياب التي ال 

ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن  ،واء صنع ذلك وافتدىبد له منها أو الد
ا أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما 

ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر 
أقمت على ذلك الماء سبعة  أشهر حتى أحللت بعمرة حل فوالناس فلم يرخص لي أحد أن أُ 

والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد البر هو أبو قلبة عبد هللا بن زيد 
 ."الُجرمي.
 الَجرمي.

ابن زيد الَجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلبة ورواه ابن "
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ  ،يرل يزيد بن عبد هللا بن الشخِّ جرير من طرق وسمى الرج

ا عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة والبيهقي أيضا 
وهو محرم فسأل عن الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن 

ذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما ال بد له منه الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم ال
ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال 

 "مالك.
 يهدي رباعي من أهدى.

 يهدي؟
 يهدي.

وعلى هذا األمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد  :ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك"
ن الخطاب أبا أيوب األنصاري وهبار بن األسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أمر عمر ب

ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في  ا قابلا ثم يحجان عاما   بعمرة ثم يرجعا حلالا أن يحّل 
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 17 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ا عن عائشة ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا  ،الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
والظاهر أنها تعني غير المحصر  ، عنها أنها كانت تقول المحرم ال يحله إال البيترضي هللا

بعدو كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد في اإلحصار 
القول الثاني في المراد  ،في اآلية هو ما كان في خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه

 "يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان.. باإلحصار أنه
فهل يلزم الهدي   ١٩٦البقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ژحصر بالعدو إذا أراد أن يتحلل اآلية تقول: ثم المُ 

منهم من يقول يلزم كل من أراد أن يتحلل ممن  ؟رحمة هللا أوسع أوأو إن تيسر  ؟لكل محصر
ال أحصر بعدو أن يذبح وهذا قول األكثر بعضهم يقول ال ، المسألة ما استيسر فإن تيسر وا 

المسألة فيها سعة ويستدل على ذلك بأن عدد المحصرين زمن الحديبية ألف وأربعمائة وكم كان ف
 معهم من اإلبل؟ 

 طالب: .............
تين بالحساب إلى ، ألف وأربعمائة يحتاجون إلى مئال، أقصد في العدد أقل من البدنة عن سبعة

ال كان محرر  ،بل أو بعددهم من الغنممائتي رأس من اإل  اواآلن أنا نسيت العدد الموجود معهم وا 
 لكنه أقل بكثير من المائتين قالوا يدل على أن المسألة يعني على التيسير واللفظ ظاهر. امحدد

 طالب: ............
 يصوم عشرة أياملكن هل يجب على كل أحد أو ما استيسر؟  ،هدي الفوات واإلحصار واجب

 يصوم مكانه ولعل الشيخ يعرض لهذه. ايجد هدي ال مكانه، الذي
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ؟ماذافي 
 طالب: ............

هم ألف  ه المفسرون ذكروا هذا استدلوا على أن عدد البدن التي معهم أقل من مائتينمما ذكر 
 ت بعيد العهد.تين وهللا إني نسيوأربعمائة يحتاجون إلى مئ

أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض  :القول الثاني في المراد باإلحصار"
وممن قال بهذا القول ابن مسعود  ،ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم

براهيم النخعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ثور  ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وا 
وداود وهو مذهب أبي حنيفة وحجة هذا القول من جهة شموله إلحصار العدو قد تقدمت في 

وأما من جهة شموله لإلحصار بمرض فهي ما رواه اإلمام أحمد وأصحاب  ،حجة الذي قبله
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السنن األربعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو األنصاري 
 ."«من كسر أو َعرج»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا رضي هللا عنه قال سمعت ر 

 ُعرج.
 "«أو ُعرج»"

 أو َعرج. ال بأس،أو َعرج 
وفي  ،فذكرت ذلك البن عباس وأبي هريرة فقاال صدق «أو َعرج قد حل عليه حجة أخرى »"

مد فذكر معناها وفي رواية ذكرها أح «من َعرج أو ُكسر أو مرض»رواية ألبي داود وابن ماجه 
 ."«بس بكسر أو مرضمن حُ »في رواية المروزي 

ذي. و   المرُّ
ْوذي؟  المرُّ

 .نعم
 بالذال؟
 نعم.

ْوذي " هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري  «من حبس بكسر أو مرض»في رواية المرُّ
وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود  ،وحسنه الترمذي

وبهذا تعلم قوة حجة أهل  ،النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحةوالترمذي و 
ما ذكره البيهقي  :األول ،هذا القول ورد المخالفون االحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين

وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه ُيِحل بعد فواته بما يحل به  :في السنن الكبرى قال
ر "ال حصر إال حص :ا عنه قالفقد روينا عن ابن عباس ثابتا  ،ر مرضمن يفوته الحج بغي

هو حمل حله المذكور في الحديث على ما  :الوجه الثاني ،وهللا أعلم انتهى منه بلفظه "العدو
والتحقيق جواز االشتراط في الحج بأن  ،إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه هللا بالعذر

-بسه هللا وال عبرة بقول من منع االشتراط لثبوته عن النبي شترط أن محله حيث حييحرم و
 "فقد أخرج.. -صلى هللا عليه وسلم

باعة ممن الثبوت ال شك في ثبوته لكن هل يثبت بإطالق أو يثبت لمن حاله مشبهة لحال ُض 
يجد أو يؤنس من نفسه أنه مقبل على مرض ويخشى أن ُيصد عن البيت بهذا المرض أو ال 

وعليه تتنزل قصة له أن يشترط اء الحج أو العمرة بهذا المرض مثل هذا ال شك يتمكن من أد
والصورة كما علمتم إني أريد الحج وأجدني شاكية  ؟لكن هل يؤخذ منه مطلق االشتراط ،ضباعة
ولذلك شيخ اإلسالم يقول ال ينفع  ؛ولم يشترط غيرها من أصحاء األبدان «حجي واشترطي»قال 

ا وهو ا كما هو معروف وبعضهم يقول ال ينفع مطلقا والمذهب ينفع مطلقا  ،إال في مثل صورتها
 خاص بهذه المرأة.
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 طالب: ...........
 ؟كيف

 طالب: ...........
 ال يدخل ال يروح.
 طالب: ...........
 ال يشترط ال يروح.
 طالب: ...........

 على المذهب ما فيه إشكال يشترط ألدنى سبب.
 طالب: ...........

 لمانع أنه يجبر ويطاف به؟! ا ما
 طالب: ...........

 ا يربط بالسرير ما يطيعونه يطلع مثل هذا ال بأس إن شاء هللا.أحيانا 
 طالب: ...........

 ؟! يأتي لماذاعنده مرض مزمن يعرفه من بلده  ؟ينزل من بلده لماذامرض مزمن 
 طالب: ...........

النوافل يتسلقون الجبال ويكذبون ويتحايلون  ييأتون فحج الفريضة هذه يبذل األسباب لكن 
شك أن  الويتعرضون إلهانات  ،هللا رحمة هللا أوسع من محظورات اإلحرام ما حرمويرتكبون 

إال  الحج المبرور ليس له جزاءا » سهال اأمر  ليسالوعود والترغيب في الحج شيء عظيم يعني 
ذا علم هللا منه صدق النية أثابه ال يحرمه لكن يبقى أن المسألة حسب القدرة والطاقة وا   «الجنة

 األجر.
 طالب: ...........

 .نعمعلى الفور 
 طالب: ...........

ن   ال يالم. احج باعتباره ممنوعي لممثل هذا لو حج ال يالم وا 
 ننتهي. دعناتفضل يا شيخ 

 عليه صلى هللا-أنها قالت دخل رسول هللا  -رضي هللا عنها -فقد أخرج الشيخان عن عائشة"
قالت وهللا ما أجدني إال وجعة  «لعلِك أردِت الحج»على ضباعة بنت الزبير فقال لها  -وسلم

لمقداد بن األسود وكانت تحت ا «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني»فقال لها 
 "وقد أخرج مسلم.
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 مولى وضباعة بنتألن المقداد كان  ؛ثها بقوله باب األكفاء في النكاحوترجم البخاري على حدي
 بنت الزبير بن عبد المطلب.-عليه الصالة والسالم-عم النبي 

 طالب: ...........
 ويتزوجها مولى.-عليه الصالة والسالم-عم الرسول األكفاء في النكاح هي قرشية هاشمية بنت 

رضي هللا -عن ابن عباس وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن األربعة"
ني أريد الحج فكيف أن  -عنهما ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول هللا إني امرأة ثقيلة وا 

وللنسائي في رواية  ،قال فأدركت «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني»تأمرني أأهل؟ قال 
 ."«فإن لِك على ربِك ما استثنيتِ »وقال 

 خالص قف على هذا.
 هم صل على محمد وعلى آله وصحبه.الل

 حب البحث الذي فيه تعيين من ُأهمل من الفقهاء.واحد يسأل عن صا
نى الفقهاء للدكتور عبد السالم بن محمد الشويعر منشور في مجلة البحث المتفق والمختلف من كُ 

 البحوث اإلسالمية في العدد الثالث والثمانين.
 طالب: ...........

 ولده.
 


